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Zonnecentrale Marnis Bunde
 Lokaal en duurzaam

Door deel te nemen in een coöperatieve zonnecentrale steunt
u de productie van hernieuwbare energie. Geen groene stroom
uit Noorwegen, maar uit uw eigen gemeente!

 Geen eisen eigen woning

De zonnecentrale komt op het dak van kwekerij Marnis in Bunde.
Voor deelname zijn er dus geen eisen aan de eigen woning: ook
bewoners van huurwoningen, appartementen en monumenten
kunnen meedoen.
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 Goed rendement

De coöperatie streeft naar een goed rendement voor de deelnemers. Eventuele exploitatieoverschotten worden in nieuwe
duurzame projecten gestoken.

 Voor en door bewoners

Alleen bewoners uit de omgeving van de zonnecentrale kunnen
meedoen. De coöperatie wordt bestuurd door haar leden, net
als een vereniging.

Wie kan er mee doen?
De inschrijving is beperkt tot postcodes in de buurt
van de zonnecentrale, te weten 6231, 6235, 6237, 6241,
6243, 6199, 6223 en 6222. Ook bedrijven, verenigingen
en stichtingen kunnen meedoen.

Hoe werkt het?




U wordt lid van de coöperatie.



U kunt uw deelname vanaf
€ 250,- verhogen met veelvoud
van € 50,- tot maximaal € 7.500,-.



U krijgt jaarlijks via de coöperatie uw
rente en aflossing gestort op uw rekening.



Uw investering is na ongeveer 9 jaar terugverdiend.

U neemt deel met een minimum
van € 250,-

Wanneer wordt de centrale gebouwd?
Het streven is om eind 2021 de eerste centrale gereed te hebben en de
tweede eind 2022.

Zo nn ec en tra le Marni s Bu nd

e in ci jfe rs:

Aa ntal pa ne len: fa se 1 (20
21) 200
		
fa se 2 (2022) 200
Lo op tijd:
15 jaa r
Mi ni mu m in leg: € 250,- (5
tegels)
Ve rh oge n ka n m et: € 50,- (1 teg
el, tot max. € 7.500,-)
Ve rw ac hte op bre ngst in 15 jaa
r: 4,5% re nd em en

t

Onze brochure en inschrijfformulier vindt u op onze website:

www.emec.nu

Contactpersoon: Guido Heijnen (bestuurslid) | 0623094781

